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Raadsvergadering Agendanummer: 

15 december 2022  

 

 

Onderwerp:  

Benoeming externe leden rekenkamercommissie Steenbergen 

 

 

Steenbergen; 6 oktober 2022 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De rekenkamercommissie Steenbergen bestaat uit vier externe leden. De leden van de commissie 

worden door de gemeenteraad benoemd voor een duur van zes jaar. De voorzitter van de 

commissie en een extern lid hebben aangegeven hun werkzaamheden voor de commissie te willen 

beëindigen. Aan u wordt gevraagd de twee voorgedragen externe leden, mevrouw L.M.A. Theuns en 

de heer M.L.H. Ridderhof, te benoemen. 

 

2. Achtergrond 

Met ingang van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 is bepaald dat iedere 

gemeenteraad een vorm van rekenkamer dient te hebben. De onafhankelijke gemeentelijke 

rekenkamer doet onderzoek naar de uitvoering van gemeentelijk beleid op onder andere 

doelmatigheid en effectiviteit en doet aan de hand van dit onderzoek aanbevelingen voor raad en 

college. De rekenkamercommissie is daarmee een commissie van en voor de gemeenteraad en 

draagt bij het versterken van de controlerende taak van de raad. 

 

Leden van de rekenkamercommissie worden benoemd voor een periode van 6 jaar. De voorzitter 

van de rekenkamercommissie, de heer J.J.M. Coppens, is in 2016 benoemd tot lid van de 

rekenkamer. Zijn eerste termijn loopt dit jaar af. De heer Coppens heeft besloten geen gebruik te 

maken van een tweede termijn. 

 

De heer J.F.M. Havermans is extern lid van de rekenkamercommissie is in 2019 door uw raad 

benoemd. De heer Havermans heeft kenbaar gemaakt, in verband met andere werkzaamheden, 

met ingang van 1 november 2022 zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie te beëindigen.  

 

3. Overwegingen 

In artikel 3 van de verordening op de rekenkamerfunctie wordt aangegeven dat de externe leden 

door de gemeenteraad worden benoemd, voor een periode van zes jaar. De externe leden worden, 

volgens artikel 2, door de rekenkamer zelf geworven op basis van expertise en ervaring. 

 

De rekenkamercommissie heeft zodra bekend werd dat de heren Coppens en Havermans dit jaar 

hun werkzaamheden zouden beëindigen twee vacatures opengesteld en hebben rondom de 

zomerperiode na briefselectie gesprekken gevoerd.  

De rekenkamercommissie stelt aan u voor om met ingang van 1 januari 2023 de heer Ridderhof en 

mevrouw Theuns te benoemen tot leden van de rekenkamercommissie Steenbergen. 
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4. Middelen 

De rekenkamer heeft een eigen budget. Dit budget wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand 

van de vastgestelde inwoneraantal van de gemeente. Uit dit budget worden zowel de 

onderzoekskosten als ook de presentievergoedingen en overige kosten van de 

rekenkamercommissie vergoed. 

 

5. Duurzaamheid 

- 

 

6. Risico’s 

- 

 

7. Communicatie/Aanpak 

Alvorens de voorgedragen kandidaten kunnen beginnen aan hun lidmaatschap van de 

rekenkamercommissie, dienen zij in de raadsvergadering de eed of de belofte af te leggen.  

 

8. Voorstel 

U wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2023 mevrouw L.M.A. Theuns en de heer M.L.H. 

Ridderhof te benoemen tot leden van de rekenkamercommissie Steenbergen. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


